Hírlevél
2021/12
2021.03.26.

A BKL Bányászat – Kőolaj és Földgáz 2019. évi nívódíja
cikke nyerte el (megjelent a 2019/5-6.
lapszámban).
A Covid járvány miatt sajnos 2020ban elmaradt a szerkesztőbizottságok ülése,
amin a díjat személyesen átadhattuk volna,
és erre 2021-ben is csak később, a
járványhelyzet megszűnése után tartandó
ülésen kerül majd sor.
Nívódíjas cikkírónknak ez úton is
gratulálunk, és egyúttal köszönjük
valamennyi cikkírónk és tudósítónk értékes
munkáját!

fotó: Valcz Gyula

A BKL Bányászat és a Kőolaj és
Földgáz szerkesztőbizottságainak tagjai a
2019-ben megjelent cikket közösen
értékelték. Szavazataik alapján a 2019. évi
Nívódíjat Valcz Gyula: A metánhidrát c.

BKL Bányászat Szerkesztőbizottság
BKL Kőolaj és Földgáz
Szerkesztőbizottság

Megjelent!
Tisztelt Tagtársaink!
Örömmel
tájékoztatjuk
tisztelt
tagtársainkat, hogy megjelent a BKL
Kohászat idei első száma.
A Lap itt érhető el.
Jó olvasást kívánunk!
Jó szerencsét!
Balázs Tamás
főszerkesztő
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BKL Archív
Tisztelt Tagtársak,

Többen jelezték, hogy a BKL Archívum
nem elérhető.
Amíg a technikai probléma elhárításra
kerül, addig az érdeklődők itt találhatják
meg az archív Lapokat.
Jó szerencsét!

Zelei Gábor

FÖCIK Hírek

Helyszín: internet (online)
A konferencia-sorozat szervezői: Prof.
Dr. Rajnai Zoltán, PhD, dékán (ÓE) és
Dr. Tardy János, PhD, üv. elnök (MTT)
Időpont: 2021. március 31. (szerda) 14:00
– 17:20
„A jövő nagy kihívása: kiberbiztonság
és kiberhadviselés”

Program:
14:00 – 14:10 Köszöntések

a MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI
TÁRSULAT

14:10 – 14:30 Prof. Dr. Rajnai Zoltán,
PhD, egyetemi tanár, dékán (Óbudai
Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai
Mérnöki
Kar
Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék):
„Drónok alkalmazhatósága a védelmi
szférában”

és az ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI
DONÁT GÉPÉSZ ÉS
BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI
KAR
konferencia-sorozata – 2.rész

14:30 – 14:50 Dr. habil. Czajlik Zoltán,
CSc, tszv. egyetemi docens – Dr. Rupnik
László, PhD,egyetemi tanársegéd (ELTE

„A drónok harca – veszélyek és
lehetőségek”
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BTK Archeometria, Régészeti Örökség és
Módszertan Tanszék):
„A repülőgépes felderítéstől a drónos
felmérésig. Régészeti célú légi fényképezés
különböző platformokon”

Térképtudományi és Geoinformatikai
Intézet):
"Légből kapott képek elemzése. A drónok
használata a térképészetben.”
16:25
–
16:45
Bíró
György,
környezetvédelmi főtanácsos (MAVIR
Zrt.) – Haramia Ákos drónfejlesztő
(FiiHaa Engineering):
„Drónok
a
természetvédelem
szolgálatában.”

14:50 – 15:10 Dr. Őszi Arnold egyetemi
adjunktus (Óbudai Egyetem Gépészeti és
Biztonságtudományi
Intézet,
Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék):
„A drónok veszélyei”
15:10 – 15:30 Dr. habil. Nagy Balázs,
PhD, egyetemi docens (ELTE TTK,
Természetföldrajzi Tanszék) – Dr.
Mészáros János, PhD (ATK TAKI
Talajtérképezési és Környezetinformatikai
Osztály):
Drónok a klímaváltozás vizsgálatában térképezés magashegységi környezetben,
Ojos del Salado, Chile”
15:30 – 15:45 Kérdések, hozzászólások

16:45 – 17:05 Dr. Bertalan László, PhD,
egyetemi tanársegéd - Szopos Noémi,
doktorandusz - Nagy Bálint, doktorandusz
– Dr. Szabó Gergely, PhD, egyetemi
docens
(Debreceni
Egyetem
Természetföldrajzi és Geoinformatikai
Tanszék):
„Kanyarulatfejlődés
a
drónok
szemszögéből - Új módszerek a folyóvízi
parterózió és a felszíni vízsebesség
tanulmányozásában.”

15:45 – 16:05 Dr. Gulyás Zoltán, PhD
(Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal,
Növény-,
Talajés
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság) –
Sillinger Fanni, doktorandusz (Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem):
„A drónok jelenlegi és jövőbeni
alkalmazási
lehetőségei
a
mezőgazdaságban."

17:05 – 17:20 Kérdések, hozzászólások
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.
Regisztráció:
http://mtte.hu/?q=content/kiber-2dronok-harca

16:05 – 16:25 Dr. Kovács Béla, PhD,
egyetemi adjunktus – Hajdinákné Vörös
Fanni doktorandusz – Pál Márton
doktorandusz (ELTE Informatikai Kar,

A konferencia-sorozat következő, harmadik
rendezvénye
(címe: „Bitcoin és Blockchain”)
várhatóan 2021. novemberében lesz.

A világ legnagyobb vízmélységű tengeri fúrásai
A világ legnagyobb vízmélységű tengeri
fúrásait kőolaj- és földgáz kutatására és
termelésére mélyítették. A fúróberendezést
hordó, a mindenkori vízmélységhez
igazodó, gyorsan és olcsón átszerelhető
stabil alépítmény megoldása szerint a

tengeri fúróberendezések a következők
lehetnek: cölöpökre épített fúrófedélzet,
kisméretű cölöpökre épített fúrófedélzet
segéduszállyal,
megemelt
fedélzetű
fúróbárka, lábakra emelhető fúrófedélzet,
kihorgonyzott félig merülő fúrófedélzet és
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fúróhajó. Ezek közül zömében a lábakra
emelhető fúrófedélzet (Jackup rig), a
kihorgonyzott félig merülő fúrófedélzet
(Semi-submersible rig) és a fúróhajó
(Drillship) a használatos. Óceánonként,
tengerenként és országonként az 1000
méternél nagyobb vízmélységű fúrások
rekord sorrendje az alábbi:
1. Block 48: 3628 m (Atlanti-óceán,
Angola, Afrika)
2. Raya-1: 3400 m (Atlanti-óceán,
Uruguay, Dél-Amerika)
3. Venus-1: 3250 m (Atlanti-óceán,
Namíbia, Afrika)
4. 1-D-1: 3174m (Indiai-óceán, India,
Ázsia)
5. LL511No1: 3091 m (Mexikói-öböl,
Amerikai Egyesült Államok, ÉszakAmerika)
6. Profonde: 3000 m (Atlanti-óceán,
Szenegál, Afrika)
7. 3-BRSA-1296-SES:
2989
m
(Atlanti-óceán,
Brazília,
DélAmerika)
8. Mirus-1: 2944 m (Mexikói-öböl,
Mexikó, Közép-Amerika)
9. Benin-öböl: 2934 m (Atlanti-óceán,
Benin-öböl, Togo, Afrika)

10. Cupids A-33: 2838 m (Labradortenger, Kanada, Észak-Amerika)
11. 43/11: 2454 m (Dél-kínai-tenger,
Kína, Ázsia)
12. Sculpin-1: 2300 m (Indiai-óceán,
Nagy-Ausztráliai-öböl, Ausztrália)
13. Sinop-1: 2200 m (Fekete-tenger,
Törökország, Ázsia)
14. Maria-1: 2109 m (Fekete-tenger,
Oroszország, Európa)
15. Block-6: 2074 m (Földközi-tenger,
Ciprus, Európa)
16. Block-31: 2070 m (Atlanti-óceán,
Angola, Afrika)
17. Polshkov: 1900 m (Fekete-tenger,
Bulgária, Európa)
18. Orindnik Block: 1350 m (Atlantióceán, Guyana, Dél-Amerika)
19. Sanga: 1341 m (Atlanti-óceán,
Guineai-öböl,
Elefántcsontpart,
Afrika)
20. Shetland: 1100 m (Északi-tenger,
Egyesült Királyság, Európa)
21. Domino-1: 1000 m (Fekete-tenger,
Románia, Európa)
id. Ősz Árpád
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Könyvismertetések
A
szerző
műszaki
ember,
bányamérnök, ezért a fent említett két
személy eseménydús tevékenységének
leírása mellett ismereteket ad a réz
kohászati és a hozzá kapcsolódó
cementációs technológiáról.
Különös értéke a tanulmánynak az
is, hogy Thurzó – Fugger ipari és
kereskedelmi tevékenységének történelemi
vonatkozásait is bemutatja, amelyek a 16.
század eleji Európa gazdaságpolitikáját és
az uralkodók döntéseit is befolyásolták. A
bányászati
szakirodalomban
először
láthatók mindkét vállalkozóról igényesen
megfestett arcképek.
A
világhírű
magyar
nemesércbányászatnak az emlékeit, ezt a
nemzeti ipari örökséget hazánk jelenlegi
területén már csak a telkibányai és
rudabányai múzeumok őrzik, szerény és
méltatlan körülmények között. Mindkét
hajdani bányaváros bányászatát Thurzó
János technológiát megújító tevékenysége
befolyásolhatta. A 16. század elején,
Telkibányán - a korábbi idők horpa
bányászatával
ellentétben,
amelyet
egymástól független kis vállalkozók
végeztek - nagy befektetést igénylő és
kitűnően telepített egységes, átfogó feltárási
terv érvényesült. Erre csak egy nagy tőkével
rendelkező vállalkozás lehetett képes.

THURZÓ – FUGGER KRÓNIKA
A „besztercebányai rézvállalat”
története.
Dr. Izsó István
Nincs a magyar bányászattörténetben még
egy olyan személy, mint Thurzó János,
akinek technológiát megújító műszaki
munkásságával és Fugger Jakabbal közös
üzleti tevékenységével ilyen sokat
foglalkoztak volna. Minden magyar
bányászattörténeti
szakíró
elemezte,
vizsgálta kapcsolatukat. Nem csoda, hogy
csak a magyar nyelvű közlemények,
tanulmányok száma meghaladja a 150-et.
Ezek ellenére mégis egy hiánypótló
tanulmányt jelent e kötet, mert először ad
átfogó ismereteket e szakmai területről. A
korábbi ismertetések általában csak egy-egy
részterületet dolgoznak fel, sok esetben
ellentmondó adatokkal, megállapításokkal,
ezért áttekinthetetlenek és zavart okoznak.
A szerző áttekinthetővé teszi e gazdag
irodalmat és hiteles dokumentumokkal
tisztázza az eltérő véleményeket.

Néhány szakember kétségbe vonta,
hogy lehetett-e Thurzó Jánosnak közvetlen
kapcsolata Telkibányával. Kétségtelen,
dokumentációk ezzel kapcsolatban még
nem kerültek elő, de Telkibánya ebben az
időben a szomolnoki bányakapitánysághoz
tartozott. A kincstár a műveleteket innen
irányította, itt folyt a telkibányai ércek
kohósítása. Szomolnok új tulajdonosa, a
Thurzó-Fugger vállalkozás is ezt a
rendszert örökölte. A kis távolság miatt sem
kerülhette el a figyelmét Telkibánya.
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E kiadvány számos hasonló adatok
kutatását is segíti. Véglegesen ez akkor
tisztázható, ha hozzáférhetővé válik az
augsburgi Fugger levéltár vagy a
Selmecbányán összegyűjtött bányászati
adattár. Az itt tárolt dokumentációk
visszamenőleg csak 1787. évig vannak
rendszerezve. A korábbi adatok 502
dokumentum dobozt töltenek meg
rendezetlenül, amelyek rejtik a középkori
magyar bányászat adatait, német nyelven,
gótikus kézírással.

Meggondolandó, hogy önálló kötetként,
nagyobb példányszámban lenne-e célszerű
kiadni, hiszen a tartalma miatt, siker
könyvként nagyobb érdeklődésre tarthatna
számot.
Az érdeklődők elektronikus formában a
könyvet
a
Magyar
Elektronikus
Könyvtárban elérhetik.

Benke István

E tanulmány kiadása mindenképpen
hasznos és a közérdeket szolgálja.
vállalat
igazgatójának
„Inspiring
Innovation: 75 Marketing Tales to Help,
you Find the Next Big Thing” viselő
könyvét
Inspiráló innovációk: 75
marketingtörténet – kis segítség nagy
ötletekhez
c. könyvét, melyben világszerte ismert
márkák történetét olvashatjuk, röviden
kiemelve az inspiráció forrását jelentő
kulcsmomentumokat, mint ötletszikrákat. A
könyv elolvasása után azt lehet leszűrni,
hogy „ha jó innovátorok akarunk lenni,
mindig mindenhez kellő kíváncsisággal kell
hozzáállnunk. A legnagyobb ötletek
sokszor ott rejtőznek, ahol nem keresnénk,
és akkor születnek, amikor nem is várnánk,
csupán résen kell lennünk” javasolja a
szerző.

Napjaink egyik legizgalmasabb kérdése az
innováció. Ezért is kiváló gondolat volt,
hogy a Pallas Athéné könyvkiadó
megjelentette magyarul Giles Lury, a The
Value Engineers vezető márkatanácsadó

Dr. Horn János
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170 éve hunyt el Debreczeni Márton bányatanácsos
megírta „A kióvi csata” című eposzát és
megházasodott, 1827-től Csertésen a
kohótisztségnél kémlőhelyettes volt. 1829től Zalatnán ellenőr, 1833-tól kohónagy s
igazgatósági ülnök, és 1839-ben bánya,
kohó és uradalmi igazgató. 1840-ben pedig
az erdélyi királyi kincstár bányaügyi
előadója volt, s 1842-ben bányatanácsos
lett. Majd 1848-ban, miután az erdélyi
országgyűlés az unióbizottmány egyik
tagjává választotta, Pestre jött. Azonban
kevéssel utána a bányaügyek igazgatására
Erdélybe
küldték.
Az
1848-49-es
szabadságharc után Kolozsváron perbe
fogták és felfüggesztették járandóságait, így
feleségével és hét gyerekévek haláláig
nyomorban tengődött. Halála előtt azt
mondta egyik gyermekének: „életemnek
vége van s nektek még mindennapi
kenyeretek sincs” (Mikó, 1854).

Debreczeni Márton portréja
a Vasárnapi Újságban

Debreczeni Márton bánya- és
kohómérnök, költő, 1802. január 25-én látta
meg
a
napvilágot
a
kalotaszegi
Magyargyerőmonostoron (Mănăstireni), s
mint Paulai Viktor helybéli lelkész írta:
„szülői háza egy szobából és egy kamarából
állt”. Az elemi iskola után (1809-12),
tanulmányát Kolozsváron a református
kollégiumban folytatta (1813-22), ahol
1820-23-ban, mint magántanító tartotta
fenn magát – Rettegi Sándor gyermekeit
tanította -, s az utolsó évet 1823-ban
Désaknán fejezte be. A Selmecbányán
1811-ben végzett désaknai sóbányanagy
Berényi (Emánuel) Manó és a többi
bányatiszt bíztatására iratkozott be 1823ban a selmecbányai bányászati akadémiára.
A désaknai időről Debreczeni azt írta:
„soha egy testületnél is olyan barátságos,
jó érzelmű emberekre nem találtam”. Utána
néhány hónapot a fundulmoldovei Manczféle réz- és vasbányánál dolgozott. A
selmecbányai Academia Montanistican
(bányászati-kohászati akadémián), ahol
kitűnt tehetségével és szorgalmával, 1824ben szerzett mérnöki oklevelet. 1825-26ban Radnán bányagyakornok, majd
napidíjas olvasztómester. Miután 1826-ban
elvégezte az összes bányatudományokat,

Debreczeni Márton emléktáblája
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Kolozsváron is hunyt el 1851.
február 18-án, és a Házsongárdi temetőben
temették el, ahol sok híres személy is
nyugszik, mint: „Apáczai Csere János író,
Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász, Brassai
Sámuel filozófus, nyelvész, gróf Bánffy
György Erdély egykori főkormányzója, gróf
Bánffy Miklós egykori főispán, báró Józsika
Miklós
író,
Szentkirályi
Zsigmond
bányamérnök, erdélyi bányakapitány, gróf
hídvégi Mikó Imre Erdély egykori
kormányzója és sokan mások”.
Munkája
során
az
erdélyi
bányászatban Debreczeni Márton több
javítást és újítást vezetett be. Ő kísérelte
meg először a kohóknál felhalmozott kénes
ércekből a kéngyártást, a zalatnai kohónál a
vasgálic-gyártást, az arany és ezüst kiejtését
feketerézből (nyersrézből, ami 90% feletti
réztartalmú rézoxid), és a csigafúvó is az ő
találmánya. Tanulmányai közül „A kohótan
alapjai” és a „A bányászati tudományok
rendszere” említendő.
Két kéziratát is megemlíteném,
egyik a „Sóbányászati német-magyar
szótár”, a másik „Debreczeni Márton
bányászati naplójegyzetei 1848-ból”.
Tudtommal kéziratainak egy része
Kolozsváron az Állami Levéltárban, egy
másik része az Egyetemi Könyvtárban
található, ahova 13 Debreczeni kézirat
került elhelyezésre.

Bányászati napló kézirat 1848-ból

Halála után vált ismerté és
közkincsé „A kióvi csata” című 16 énekes
eposza is, amit gróf Mikó Imre adott ki
1854-ben, amivel nevét Debreczeni Márton
a magyar szépirodalomba is megörökítette.

Réthy Károly
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Mecseki Bányászati Kiállítás / Janus Pannonius Múzeum, Pécs

1.kép
Kiállítás részlet, balról a Beszéljünk bányászul
című interaktív installációval

2.kép
Kiállítás részlet a műtárgyakat ismertető
installációval

A Janus Pannonius Múzeum, mint
megyei hatókörű városi múzeum főként a
feketekőszén bányászathoz, kisebb részben
az uránbányászathoz kapcsolódó gazdag
bányászattörténeti
gyűjteményt
őriz,
amelyben műtárgyak (a bányaművelési
eszközöktől a viseletig) archív fotográfiák,
egyes bányaüzemekhez, eseményekhez
köthető különféle iratok és nyomtatványok,
valamint értékes bányászattörténeti és a
technológiához kapcsolódó szakkönyvek is
szerepelnek. Ez a gyűjtemény a mai napig
bővül.
(A
Pécsi
Bányásztörténeti
Alapítvány és magánszemélyek adományait
emeljük ki.) A bányászati hagyaték
legjellegzetesebb darabjainak bemutatása
több évtizedes hagyománnyal bír. A JPM a
kiállítás üzemeltetést 2014-ben vette át (a
gyűjteményi anyaggal együtt) a soproni
Központi Bányászati Múzeumtól. A
kiállítás Pécs belvárosában, a Káptalan u. 3.
szám alatt található, és két külön helyszínű
részből áll.

Az eredeti kiállítást a nagy
hagyományú bányászat múltját mélyebben
megismertető
sok
új
tartalommal
egészítettük ki, amelyek egy része korszerű
érintőképernyős eszközökön érhető el. Az
informatikai fejlesztés az Innoteq Kft.
munkáját dicséri. A Mecsek geológiájába is
bepillanthat az érdeklődő, ennek az
anyagcsoportnak a bemutatásában Dr.
Konrád Gyula ny. egyetemi docens nyújtott
igen értékes szakmai segítséget. A bányász
szakmai anyagok összeállításában, szakmai
tanácsadásban mindvégig pótolhatatlan
segítőink voltak a szakemberek, különösen
a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány tagjai,
és bányászati cégektől, illetve a Bányászok
Kulturális Érdekvédelmi Egyesületéttől is
kaptunk a kiállításon bemutatható értékes
darabokat. Összességében egy interaktív,
felfedezésre csábító, véleményünk szerint
nem szokványos kiállításként újult meg a
tárlat.
Mit talál itt az érdeklődő?

Az ún. felszíni kiállítás, -amelyet
még a soproni KBM hozott létre Dr.
Kovácsné Bircher Erzsébet kurátor
vezetésével-, 2016-2017 év folyamán, a
Kubinyi Ágoston Program keretében
elnyert pályázati támogatással (szakmai
kurátor Gál Éva, JPM), és a soproni
múzeum jóváhagyásával teljesen megújult.

A gyermekek számára külön
teremrészt
alakítottunk
ki,
ahol
megismerhetik az állatok bányászatban
betöltött
szerepét,
manuális
készségfejlesztő játékot próbálhatnak ki,
meghallgathatják, miről mesél a szén, és
baranyai gyűjtésű bányászmeséket is
magukkal vihetnek. Az iskolai oktatásban is
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jó használható külön teremben, amelyet
„Mini Labor”-nak neveztünk el, a
szénfajtákat és a mecseki kőzetalkotó
ásványokat megismertető műszeres és
eszközös vizsgálatokat a látogató saját
maga végezheti el, megfelelő háttéranyagok
segítségével. Fúrómag minták sora és
kőzetbemutató segíti megismertetni a
Mecsek geológiai felépítését, jellegzetes
korszakait. Egy érintőképernyős asztalon
pedig számos információ „varázsolható
elő” a szénről, az uránról, a bányászati
helyszínekről, és egy játék során (ahol a
futószalagról a
széndarabokat
kell
leválogatni a meddőről) próbálhatják ki
ügyességüket.

4.kép
Múzeumpedagógiai foglalkozás, ismerkedés az
urán keletkezésével

A bányászati kiállítás másik része a
Káptalan
utcai
helyszínről
nyíló,
háromszintes hatalmas pincerendszerben
várta a látogatókat. Itt sajnos egy sok
nehézséget okozó, könnyező házigomba
fertőzéssel
szembesült
a
múzeum,
amelynek nyomán a kiállítást (amely
rendkívül sok fa installációt tartalmazott) le
kellett bontani. A fertőtlenítésre tett
intézkedések ugyan segítettek, de a
szakszerű (s egyben igen költséges, a
múzeum anyagi lehetőségein messze
túlmutató) további munkálatokra továbbra
is szükség lenne. Pedig ez az előfeltétele
annak, hogy a sokak által még most is
keresett földalatti kiállítást – a jelentős
költségek miatt, reményeink szerint
pályázati forrásokból – újraépíthessük.

3.kép
A felújított kiállítás új tere, a Mini Labor

A már meglévő kiállítási elemek
bővítéseként az ún. pécsi mamut és a
Komlosaurusok világába pillanthat az
érdeklődő. Érintőképernyőn animációk,
hanganyagok, fotók, rajzok segítségével
ismerhetők meg pl. a bányászat különféle
veszélyforrásai, a bányaművelés menete, és
hallgathatók visszaemlékezések is. Külön
installációkon
kapott
helyet
a
bányakolóniák
világát,
a
mecseki
bányászok sajátos szakzsargon nyelvét, s a
Szent Borbálához fűződő hagyományt
bemutató anyagcsoport. A tárlatban
elhelyezett TV-n a Komló és Térsége
Televízió által készített dokumentumfilm a
komlói
bányászat
mindennapjaiba
kalauzolja a látogatókat.

A kiállításról információk:
https://www.jpm.hu/kiallitasokprogramok/allando/mecseki-banyaszatimuzeum
Virtuális túra a kiállításban:
https://roundme.com/tour/686606/view/21
74906/

Gál Éva
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Selmeci adalékok Zsigmondy Vilmos halálához és temetéséhez
Zsigmondy
Vilmos
fővárosi
temetésén számos jelentős közéleti
személyiség mellett Haller bányatiszt
vezetésével megjelent a dorog-tokodi, az
annavölgyi és a szarkási kőszénbányászok
20-30 fős küldöttsége is díszruhában,
zászlóval és égő bányaméccsel a kezükben.
Selmecbányáról
„megjelentek
a
végtisztesség megadásánál Péch Antal
miniszteri tanácsos és bányaigazgató,
Farbaky István bányatanácsos és akadémiai
igazgató, a város képviseletében Ocsovszky
Vilmos polgármester és Bernhardt Adolf
városi
(gazdasági)
tanácsnok,
az
evangélikus
líceum
képviseletében
Jezsovics Károly, végre ifj. Kachelmann
Károly”, de megjelent a körmöcbányai
polgármester és a rendőrkapitány, továbbá
Graenzenstein Béla főbányatanácsos, Bedő
Albert főerdőmester vagy Hont vármegye
főispánja,
Majthényi
László
is. 2
Selmecbánya tanácsa az elhunyt neves
díszpolgáráról utcát nevezett el és a
dualizmus (1867-1918) második felében a
mai Antona Pécha utca viselte Zsigmondy
nevét.3

Zsigmondy Vilmos idén 200 éve
született, így a 2021-es esztendő
Zsigmondy-emlékévnek tekinthető az
OMBKE keretében. Ez a tanulmány e
jubileum okán Zsigmondy elhunyta és
temetése
kapcsán
tartalmaz
újabb
adalékokat, fejet hajtva a nagy tudós és
gyakorlati szakember emléke előtt.
Zsigmondy 1888. december 21-én – 67
évesen – fővárosi otthonában elhunyt.
Zsigmondy számos tisztsége, kitüntetése és
címe mellett 1875-től Selmecbánya
országgyűlési képviselője, továbbá 1884től a város díszpolgára volt. Családja sok
gyásztáviratot kapott, többek között Tisza
Kálmán
miniszterelnöktől,
de
a
részvétnyilvánításból nem maradt ki
Selmecbánya és a helyi akadémia sem. Az
akkori selmeci polgármester, Ocsovszky
Vilmos és az akadémia igazgatója, Farbaky
István is gyásztáviratot1 adott ki, a
következők szerint:
„Selmec-Bélabánya város tanácsa a
legőszintébb és legmélyebb részvétét
nyilvánítja nagyra becsült és felejthetetlen
képviselőjének nagyságos Zsigmondy
Vilmos úrnak gyászos elhunyta felett.
Ocsovszky polgármester.

Végezetül azt is megtudhatjuk, hogy
az elhunyt „jeles tudós nagybecsű
bányászati és geológiai gyűjteményt
hagyott hátra. Ezt a hagyatékot a
megboldogult végakaratához képest az
örökösök a magyarországi földtani
társulatnak és a Nemzeti Múzeumnak adják
át. Ugyane két intézetnek jut Zsigmondy
becses
szakkönyvtára
is.”4
Ennek
megfelelően a következő gyászjelentéssel
zárom a tanulmányt.

Szomorú
kötelességünknek
tartjuk
akadémiánk
nevében
is
őszinte
részvétünknek kifejezést adni azon súlyos
veszteség felett, mely szeretve tisztelt
országgyűlési képviselőnk halálával úgy
nagyságodat és családját, valamint a hazai
bányászatot és egyáltalán véve a
közügyeket érte.
A m. kir. bányász- és erdészakadémia igazgatósága: Farbaky.”

1

3

Pesti Hírlap, 10. (1888) 353. sz. 6. (dec. 23.)
Bányászati és Kohászati Lapok, 22. (1889) 1. sz. 6. (jan. 1.);
Pesti Hírlap, 10. (1888) 354. sz. 3. (dec. 24.)

Selmeczbánya sz. kir. város térképét lásd Magyarország
vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város
(szerk. Borovszky Samu). Budapest, 1906.
4
Pesti Hírlap, 10. (1888) 355. sz. 8. (dec. 25.)

2
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1. kép: Zsigmondy Vilmos gyászjelentése
(forrás: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/645971#)

Dr. Fricz-Molnár Péter

Történelmi Magyarország vasúthálózatának kialakulása
gróf Széchenyi István
Az 1825-27.-i országgyűlés aktuális –
Széchenyi részvételével – bizottságának
javaslatára újabban kijelölte a megépítendő
13 útvonalat, s ez törvény mondható az első
vasúti törvénynek, amennyiben ez
szabályozta az előmunkálatokkor, a
nyomjelzéskor és kisajátításkor követendő
eljárást. Útirányokul kijelölték:
1. Budapest-Bécs, ill. Osztrák határ;
2. Budapest-magyar tengerparti városok;
3. Budapest-Zimony;
4. Budapest-Morvaország, illetve Szilézia
határa;

5. Budapest-Galicia határa;
6. Budapest-Kolozsvár;
7. Budapest-Nagyszeben;
8. Bécs, illetve az osztrákhatár-magyar
tengerpart, továbbá Eszék és Törökország;
9. Bécs, illetve osztrák határ, Krakkó;
10. Nagyszombat-Kanizsa;
11. Kassa-Krakkó;
12. Miskolc-Lengyelország határa;
13. Sziszek-magyar tengerpart.
Eredményes
vasútépítésnek
nevezhető kísérlet volt 1827-ben, amikor
12

harmadik kapott engedélyt az „Első magyar
Pozsony-Nagyszombat
közötti
vasút”
társaság és elsőként megépült egy
lóvontatású vasút. Alakuló gyűlését 1838
január 22-én tartotta meg, s 1840
szeptember 27-én nyílt meg a PozsonySzentgyörgy közötti 14 km-es vasút, majd
1846 november 1-én adták át a Szeredig
menő részt, így az egész pályahossz 62,7
km. Nem volt gazdaságos, s a társaságot
végül eladták 1872-ben a Vágvölgyi
vasútnak, mely kezelésében még 1872-ben
áttértek ezen a vonalon a gőzvontatásra.

József nádor pártfogása mellett május 18tól augusztus 20-ig a Pest és Kőbánya
közötti 7,5 km távolságon megépült lebegő
lóvasút volt, Bodmer rendszere szerint
épült. Ez a vasút balesetveszélyes volt, és
csekély jövedelmezősége miatt azonban
már 1828-ban le is bontották.
A magyar udvari kancelláriától
vasútépítési
engedélyt,
mint
magánvállalkozás elsőként, a Sina báró-féle
társaság kapott 1836 február 26-án a Bécsgyőri vonalak megépítésére. A Rothschildcsoport 1836 március 19-én kapott
engedélyt az Országhatár-pozsonyi vonalra.
E két társaság vetélkedése közben, mint

A pozsonyi lóvasút korabeli ábrázolás szerint 1840-ben

Emlékezzünk Hieronymi Ottó
Ferencre (1803-1850), aki a reformkor
egyik legkiválóbb mérnöke volt. Hozzá
fűződik a legelső magyarországi vaspálya, a
pozsony-nagyszombati
lóvasút
megtervezése és kivitelezésének vezetése
(1844-1847), majd a Pest-Szolnok közötti
vasútvonal tervét készítette el 1847-ben.
Személyében a magyar hidrológia egyik
jeles alakját is tisztelhetjük, aki jelentős

szerepet játszott a hazai folyók vízrajzi
felmérésében. Rövid ideig Lányi Sámuel
munkatársa volt a Tisza-felmérésnél.
Vásárhelyi Pál munkatársaként 1835-től a
Duna feltérképezésének vezetője volt,
tevékenysége a Duna (az akkori)
magyarországi
szakaszának
teljes
helyszínrajzi felmérését eredményezte.
Hieronymi Károly (1836-1911)
édesapjához hasonlóan kiváló vízmérnök
13

képviselőként is működött. Tisza István
első
kormányának
kereskedelemügyi
minisztere volt (1903 és 1905 között). A
Khuen-Héderváry-kormányban
ismét
kereskedelemügyi miniszter (1910 és 1911
között). Minisztersége alatt az ipar és
közlekedés
műszaki
fejlesztésének
kérdéseivel foglalkozott, s különösen a
Duna-Tisza-csatorna
megvalósítása
érdekében is fáradozott.
A reformkor vasúti terveinek
kidolgozásánál is egymásnak feszült a két
politikusi akarat: Kossuth és Széchenyi,
akik eltérő elképzelések alapján szerették
volna
megvalósítani
a
Pest–Bécs
vasútvonalat, vagyis más és más
vállalkozók tőkéjét szerették volna
megnyerni. Ezt a „csatát” Kossuth Lajos
elképzelése és az Ullmann Móric által
létrehozott Magyar Középponti Vasút
nyerte, a bécsi vasútvonalat a Duna bal
partján, első szakaszában Pest–Vác között
1846. július 15-én nyitották meg, s 1847.
szeptember 1-jén a társaság már a második,
Pest–Cegléd–Szolnok vonalát avatta fel.

volt, a magyar folyószabályozás és
árvízmentesítés egyik legnagyobb alakja,
akit szaktudásának elismertsége a magyar
politikai élet vezető körébe emelt. Először a
budai városháza mérnökgyakornoka, majd
1857 és 1867 között Máramaros
vármegyében mérnök, majd a vármegye
főmérnöke (1861– 1867). A Kiegyezést
követően a Közmunka- és Közlekedésügyi
Minisztérium elnöki titkára, az út- és
középítési, a vízépítészeti, majd a vasúti
szakosztály vezetője (1867–1874). A
Minisztérium helyettes államtitkáraként
(1874 és 1882 között) megreformálta a
minisztérium
szervezetét,
jelentős
munkásságot fejtett ki a folyószabályozás
és az árvízvédelem területén, s megkezdte a
vasúthálózat államosítását. Az Osztrák–
Magyar Államvaspálya Társaság (a MÁV
jogelődje) igazgatóságának elnöke és
vezérigazgatója (1882–1891), miniszteri
rangban az Állami Számvevőszék elnöke
(1892
október-novemberben).
Fenti
beosztásaival párhuzamosan 1875-től több
évtizeden keresztül, haláláig országgyűlési

Pesten, a Középponti Vasút indóháza a mai Nyugati pályaudvar helyén (1847-ben készült rajz)

ország legelső ilyen, minden közlekedési
ágat áttekintő műve. Alapelve, hogy
„ezentúl semminemű közlekedési eszközt,
amely közhasználatra szolgálandó – legyen
az vaspálya, vízépítmény a folyókon,
csatorna vagy kőút – kiállítani ne lehessen
az ország által e célra felállított hatóság
tudta és beleszólása nélkül” – azaz a

Széchenyi rugalmas gondolkodását
és politikáját bizonyítja, hogy újabb
közlekedésfejlesztési terveit a már meglévő
vasútvonalakra építve nyújtotta be.
Pozsonyban, 1848. január 25-én jelentette
meg a „Javaslat a magyar közlekedési ügy
rendezésirül”
c.
átfogó,
közlekedésfejlesztési munkáját, amely az
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jelenkor
közlekedési
hatóságainak,
központi
infrastruktúra-fejlesztésének
alapjait tette le. Véleménye szerint az
államvasúti rendszer garantálja egyedül,
hogy pillanatnyi, egyedi, néha külföldi
érdekeket szolgáló építkezések helyett az

ország valós gazdasági
megfelelő hálózat épülhessen.

érdekeinek

Elsőként ismerte fel Széchenyi, hogy a
vasútnak a személyszállításnál nagyobb
szerepe lehet a teherforgalomban. Vasúti
tervei az ország adottságaihoz, főként a
mezőgazdasági termelési területekhez
igazodtak, megjegyezve amellett, hogy a
vaspálya ipar- és kereskedelemteremtő
ereje is hatalmas. A vasútfejlesztési terveket
Pest-Buda központtal, sugaras szerkezetű
hálózatban vázolta fel, megjegyezve, máig
megtartotta ezt a struktúrát a magyar
vasúthálózat. Négy fő-, négy mellék- és
szintén négy szárnyvonal szerepelt a
gerinchálózatban:

– Pest–Szolnok–Arad (–Erdély);
– Pest–Miskolc–Kassa.
Mellékvonalak:
– Szolnok–Debrecen–Szatmárnémeti;
– Cegléd–Kecskemét–Szeged;
– Soprontól Vas és Zala megyén át
Fiuméig;
– Mohácstól Pécsen át Fiuméig.
Szárnyvonalak:
– Arad–Temesvár;
– Debrecen–Nagyvárad;
– Miskolc–Tokaj;
– Szeged–Szabadka.

Fővonalak:
– Pest–Pozsony–Bécs (a már meglevő Pest–
Vác vonal folytatása);
– Pest–Székesfehérvár–Balaton déli partja–
Károlyváros–Fiume;

A szabadságharc leverése után az
osztrák centralizációs törekvések a vasútpolitikában
is
megnyilvánultak,
ugyanakkor gazdasági okokból a vasutak
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építését is magánkézbe adták. Itt
kapcsolódott be Hollán Ernő (1824-1900)
mérnök a vasútfejlesztésbe. Az 1854. évi
birodalmi vasúthálózati tervvel szemben ő
fejtette ki a magyar álláspontot. Ebben az
időben
három
nagy
magánvasúti
társaságnak volt meghatározó szerepe, és –
bár ez fellendülést hozott – helyi érdekek
kiszolgálását és tervszerűtlenséget is
eredményezett. Hollán az ötvenes évek
elejétől katonai-hadmérnöki tevékenységét
befejezettnek vélte, legnagyobb részt a
vasúthálózat rendszerszerű kiépítésében
való foglalatosságnak szentelte idejét.
Széchenyivel jó barátságban volt,
erről
tanúskodnak
Széchenyi
naplóbejegyzései, aki Hollán Ernőben látta
tervei megvalósulásának biztosítékát. A
következő idézet Széchenyi Hollánnak írt
leveléből való: „Én Önt barátomnak
nevezem, mert én valóban az vagyok, noha
ily kényes ügyekben nem szoktam igen
erősen szeleskedni; 's mert én vagyok az, azt
hiszem, Ön is őszinte barátsággal viseltetik
irántam! A szimpátiák nem szoktak
egyoldalúak lenni!”
Hollán a vasúthálózat kiépítésének
rendszerét társadalmi és gazdasági
környezetbe helyezte. „A legrégibb időktől
kezdve mostanig azt szemléljük a népek
míveltség-története fejlődési folyamában,
hogy legközelebb a természettől, folyók és
tengerek alakjában nyújtott közlekedési
eszközök jelölték a forgalom irányait, tevék
virágzóvá a kereskedést, s eszközlék az
anyagi jólét megalapítását; s ezáltal
tágultabb eszmekör kicserélése és terjedése
eszközöltetvén,
annak
haladásával
párhuzamosan indult fejlődésnek a
tudomány, művészet, polgárisulás és
általános míveltség.” Jól felismerte, hogy a
társadalom
életszínvonalának
emelkedésében a mindenkori technikai
eszközök célszerű, az embert szolgáló
kihasználása szükségszerű és előremutató.
Azt is jól látta előre, hogy a vasúthálózatok
kiépítése egészen új társadalmi és gazdasági
viszonyokat fog megteremteni. Ne felejtsük
el, hogy ebben az időben a szárazföldi
közlekedés
csupán
állati
izomerő

felhasználásával volt lehetséges, ami mind
teher, mind sebesség viszonylatában
nagyon korlátozott volt. A belsőégésű
motor majd csak a 19. század végén, 20.
század elején jöhet szóba, mint közlekedési
eszköz.
Hollán jól látta azt is, hogy a vasutak
építésével a „nagy világcsaláddal” is
állandó összeköttetésbe léphetünk. Tudta
viszont, hogy ez csak akkor valósulhat meg,
ha
a
vasútvonalak
fővonalai
csatlakozhatnak a szomszéd államok
vonalaihoz.
Így
fogalmazott:
„oly
vonalakat, melyek bennünket szomszéd
államokkal és a távol külfölddel hoznak
összeköttetésbe, és olyakat, melyek a
belforgalmat segítik elő.” Nem tévesztette
szem elől azt sem, hogy mind Ausztriának,
mind Magyarországnak érdeke, hogy nagy
tengeri kikötőket is elérjék a vasutak
kiépítésével, s így kerülhetnek be a
nemzetközi
áruforgalomba.
Hollán
szemlélete abban is jól egyezett
Széchenyiével, látta, hogy ahol lehet, ki kell
használni hajózással vízi (elsősorban dunai,
tiszai) utakat, s ahol kell a vasútnak
folyami- és völgy-hidakat, alagutakat meg
kell építeni.
Mivel magyar törvényalkotás 1849
és 1867 között nem folyt, így a törvényi
rendelkezéseket
a
birodalmi
szabályozáshoz kellett igazítani. Ebben az
időszakban az 1854. szeptember 14-i
határozatával a LXXXII. 238. sz.
törvénylapja
gondoskodott,
melynek
értelmében a „vasutépítés iránt mindenkor
külön engedélyért szükség folyamodni”. A
birodalmi törvénylap szabályozta a
szándékolt vaspálya építése kezdeti és
befejezési időpontjának megjelölését.
Hollán a következőkben a magyar
szempontokat
tartotta
fontosnak
megemlíteni. „Legyen szabad tehát nekünk
egy összefüggő közlekedési rendszer terve
alapvonalainak megállapításaira nézve
Magyarországban, megjegyeznünk, hogy
nálunk egy vasúti hálózat terve, nem
annyira – miként más országokban volt az
eset – a létező, de szállítási eszközök
hiányában pangó kereskedés élénkítését,
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„díszépitkezés”.
Ennek
ellenére
hangsúlyozta, hogy „igyekezni fogunk
népes kereskedelmi és iparos helyeken át
vezetni a vasútvonalakat, vagy ezekhez
lehetőleg közeledni, hogy azokat a pálya
üzletkörébe vonjuk; azokat azon előnyökben
részeltetvén, melyeket egy helyesen kifejlett
közlekedés magával hoz.”
Hollán 1856-ban Bécsben adta ki
németül és magyarul a „Magyarország
vasúthálózatának rendszere” c. könyvét. A
koncepció három fővonalat nevesített meg,
úgymint végcélul a Fekete-tengert, az
Adriai-tengert és Isztambult. A kiindulási
pontként „Bécs mint a közbirodalom szíve”
szerepel, ez Hollán esetében sem volt
kérdés.
Az első a Fekete-tenger felé vezető
vaspálya, az összeköttetést több vonalon
keresztül is vizsgálta Hollán.
Az egyik lehetséges megoldás Bécs–Galac
dunai kikötő, vagy Bécs – Várna, vagy
esetleg Bécs – Akierman (ma: БiлгородДнiстровський, Ukrajna) kikötőjével való
kapcsolat. Ez a vasútvonal egyben Erdély
bekapcsolását is eredményezi. Itt lép be
gróf Mikó Imre (1805-1876), aki „Erdély
Széchenyije”, és aki ezt az elképzelést
támogatta. Sőt, Hollán e vasútvonalban látta
az ázsiai kereskedelem lehetőségeit is.
A második, az Adriai-tenger felé
kiépítendő vasútvonal ebben az időben
már működött a Cs. és Kir. Déli Államvasút
néven, amely a Bécs–Graz–Ljubljana–
Trieszt
(ma
Olaszország)
vonalon
közlekedett. Hollán a növekvő forgalomra
tekintettel javasolt egy második „déli
vaspálya” építést is, mely a magyar
területeken keresztül jutna el Trieszt
kikötővárosig. Ezekben az években már
tervbe volt véve a Szuezi-csatorna építése,
és ahogy írta, fontos, hogy a második adriai
vasútvonalnak magyar területeken keresztül
kellene eljutni a tengerig.
Az Isztambuli vasútvonal (Belgrád–
Isztambul) vonal tervét egy angol tervező
cég az 1850-es években készítette el. Hollán
szintén globálisan közelítette meg az
Isztambulhoz való vasúti kapcsolódást.
Isztambul Ázsia kapuja, innen vasúti

mintsem inkább egy itt csirázó forgalom
virágzóvá és éretté fejlesztését czélozza.”
Hollán figyelembe vette azokat a
különbségeket, melyek hazánk és más
országok
közlekedési
állapotaira
jellemzőek. Ebbe bele kell érteni, hogy
nálunk inkább a mezőgazdaság az, ami a
gazdaság fejlődését jelentheti, így a
földművelők termékeinek olcsó szállítása is
elsőrendű szempont a vasúthálózat
tervezésénél.
Hollán
nem
felejtette
el
megemlíteni, hogy a vasúti vállalatok
létesítéséből a magyar földbirtokosok is
aktívan kiveszik részüket. Többek között
„Eszterházy és Batthányi herczegek,
Apponyi György és Károly, Waldstein
János, Pejacsevics Péter és Kuhn grófok,
Prandau báró, Eltz Károly gróf, Zichy
Edmund és Domokos grófok, továbbá
Károlyi György és Festetics György grófok,
Festetich Ágoston, Erdődy Sándor gróf,
Zichy Henrik gróf.”
Hollán Ernő koncepciójában két jól
elkülöníthető csoportra osztotta az építendő
vasútvonalakat. Az egyik csoport az
úgynevezett
főközlekedési
vonalak,
amelyek
„bennünket
a
szomszédállamokkal és a távolabb külfölddel hoznak
összeköttetésbe.” Ez esetben a végpontok
adottak, csak az irányt kell meghatározni,
de a belső vonal megvalósítását
többféleképpen is kivitelezhetőnek találta.
Amellett érvelt, hogy a fővonalak a lehető
legrövidebb irányt vegyenek, annak
ellenére is, hogy egyes helyek kiesnek
emiatt.
A belső összeköttetési vonalak
fontosságát
is
részletezte.
Szintén
társadalmi
szempontból
kezdte
a
vizsgálatot, aztán az üzleti szempontokat is
figyelembe
vette.
Inkább
a
teherforgalomban látta a belső vasút
gazdaságosságát, mert a viszonylag kisebb
népsűrűség miatt a személyszállítás
önmagában nem lehet kifizetődő. Szintén
fontos, hogy Hollán jól látta azt, hogy a
vasúthálózat csak a tehervontatással lehet
rentábilisan fenntartható. Külön kiemelte,
hogy ilyen esetekben kerülendő a
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összeköttetéssel India, Kína térsége
elérhetővé válik, ami már kontinenseken
keresztül ívelő összeköttetést jelent.
Megjegyzem, napjaink eseményei közé
tartozik a Budapest–Belgrád vasútvonal
fejlesztése, miként akkor, ez a déli
vasútvonal ma is ugyanilyen fontos.

Hollán tehát a magyar érdekeket
megpróbálta a birodalom érdekeihez is
igazítani. Ne felejtsük el, hogy 1856-ban
vagyunk, az úgynevezett Bach-korszak
időszakában, amikor mindenekelőtt csakis a
birodalmi érdekek számítottak, hiszen
Magyarország nem volt független.

Magyarország vasútvonalai 1857-ben – látható a birodalmi szárnyvonal hatás.

Hollán a magyarországi, határokon
belüli vasúthálózatot két részben, a
Dunántúli vasúthálózat és a Dunától balra
lévő terület vasúthálózata címen tárgyalta.
Tanulmányából megtudjuk, hogy a
kormány a következő Dunántúli vonalakra
adott már ki építési engedélyt:
a) Bécsből – Sopronon, Nagykanizsán át –
Eszék (Osijek) felé;
b) Szőnytől, Székesfehérváron át, szintén
Eszék felé; a két vonal Pécsett, vagy Pécstől
délre Eszék felé egyesítve;
c) ezen egyesülés pontjától Eszéken át
Zimonyig (szerbül Земун);
d) Egy Budáról Nagykanizsán át
Pöltschachra (Poljčane, ma Szlovénia)
vezető vonalra.
Az építés feltételei közt szerepelt,
hogy az építést tíz év alatt kell befejezni,
valamint az üzletnyitástól számítva
negyven év múlva az engedélyt és a

vasútvonalat
az
állam
beválthatja.
Feltételek között szerepelt még, hogy a
földmunkálatokat az alépítményhez dupla
vágány kialakítására kellett elvégezni, de
egy bizonyos bevétel eléréséig csak egy
sínpár kiépítése volt kötelező. A
viteldíjakat,
valamint
a
katonai
szállítmányok kötelezettségeit a „kiváltsági
okmányban” határozták meg. A Buda–
Kanizsa–Pöltschach vonal esetében Hollán
a déli partot tartotta elsődlegesnek, végül a
vonal ott épült ki, melynek következménye
a Balaton vízszintjének közel egy méternyi
lecsapolása volt.
A dunántúli vonalak közt külön
említette a Nagykanizsa és Zágráb között
létesítendő
vasútvonalat,
melynek
megépítésével
Zágráb
közvetlen
összeköttetésbe kerül Béccsel (Sopronon és
Szombathelyen
keresztül),
valamint
Budával (Székesfehérváron keresztül).
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Hollán a Dunától balra lévő terület
vasúthálózatból elsőnek az úgynevezett
galíciai vasútvonalat említette, mely dél felé
a Fekete-tenger kikötőihez kapcsolódna,
észak felé pedig Krakkó, Wroclaw lengyel
városokon keresztül egész Hamburgig
vezetne. Ezt a vonalat elsősorban
gabonaszállítási lehetőségként említette. A
másik
északnyugat–délkelet
irányú
vasútvonal, mely a már Temesvárig
megépült
vaspályát
meghosszabbítva
Oravicáig egészen az Al-Dunáig vezetne.
Részletesen elemezte az erdélyi pálya
kiépítésének
lehetőségeit,
hangsúlyt
helyezve
Erdély
terményeinek
és
ásványkincseinek a világpiacra való
szállításáról. Két lehetséges nyomvonalat
említett, úgymint a Maros völgyét és a
Szamos völgyét. Ezek közül is „… a
Marosvölgye e célra a Szamosvölgyénél
alkalmasabb, minélfogva legcélszerűbbnek
látszanék a magyar központi vasutat
Temesvártól Lippán át a Maros jobb
partján Károlyfehérvárig és
onnét
Szebenen és Brassón keresztül Galaczig
vezetni, hogy innét a közlekedés Béccsel,
mint
legrövidebb
úton
eszközöltessék.” Végül azt is elismerte,
hogy a vasútvonal nyomvonala „magas
katonai jelentéssel” is bír.
Fontosnak tartotta az Ipoly és Sajóvölgy vasútvonalainak kiépítését is. A
kiépítés szükségszerűségét az ÉszakiKárpátok bányakincseinek szállítása miatt
vélte elengedhetetlennek.
A tanulmány további részében a
Tiszavidéki Vasúttársaság lehetséges és
fontosnak ítélt vasúti összeköttetéseit
vizsgálta. Ide sorolta a Pest–Kassa vonalat
Miskolcon keresztül, mely a fent említett
galíciai
vonalhoz
csatlakozhat,
és
továbbmegy Lengyelország felé. A társaság
által kiépítendő második vonalként a
Debrecen–Miskolc kapcsolatot említette
Nyíregyháza érintésével. A Szolnok–
Debrecen vasútvonalat már elkészültnek
tekintette (1857-ben adták át), ehhez
csatlakozhat a Debrecen–Nagyvárad vonal.
Harmadikként a Pest–Arad vonalat tűzte ki
célul, Békéscsabán keresztül, itt a

közlekedés 1858-ban indult meg. Ekkor
már Bécs és Arad között közvetlen vasúti
összeköttetés állt rendelkezésre. A
megépítendő vonalak közé sorolta továbbá
Hollán a Nyíregyháza–Vásárosnamény
közötti kapcsolat megvalósítását is.
Hollán többször utalt arra, hogy a
gazdasági,
kereskedelmi
viszonyok
fellendítése az egyik legfontosabb célja
legyen a vasútépítésnek, foglalkozik a
vasútrendszer
nemzetgazdasági
jelentőségével. Elsődlegesnek tekintette a
mezőgazdasági termények mind belföldi,
mind külföldi szállításának megteremtését,
a tengeri kikötőkhöz való kiépítés pedig a
„gyarmatáru” szállítást is elősegíti. Írásából
kiderül, tisztában volt az ország természeti
kincseinek és egyéb javainak területi
eloszlásával, az ipari alapanyagok gyors
szállításának fontosságával.
Egy hadmérnök természetesen a
vasútvonalak
kiépítését
stratégiai
szempontból is vizsgálta. Az ország
védelmi rendszerébe való integrálását is
említette egy-egy tervezett vasútvonalnak.
Így például szükségesnek tartotta a
Kárpátok fő védelmi vonalával megegyező
közlekedési utak (vasutak) kiépítését. A
lényeg, hogy az ország határvonalaihoz
közel párhuzamosan is épüljenek ki
vasútvonalak. Tehát felvázolta nemcsak a
(Pestről kiinduló) sugaras kiépítésű
vonalak,
hanem
egy
„körvasút”
kiépítésének lehetőségét is. Továbbá
fontosnak tartotta a vonalak nyomvonalát
úgy
vezetni,
ahol
már
meglévő
„...megfelelő megerősített pontok és
fegyverhelyek esnek.”
Hollán terve egységes rendszerbe
helyezte
a Magyarország földrajzi
adottságaiból adódó vasúti közlekedési
lehetőségeket. Felismerte, hogy a honi
vasút kiépítése nemcsak a hazai gazdasági
viszonyok fellendítését alapozza meg,
hanem az észak–déli és kelet–nyugati
irányú tranzit szállítások tekintetében
fontos bevételeket jelenthet az ország
számára. A dolgozatban majd minden hazai
javasolt fővonal megépítésénél leírta,
hogyan csatlakozhat a szomszédos
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tervben lévő Szuezi csatornával, illetve az
ázsiai kereskedelmi lehetőségekkel.

országok vonalaihoz, illetve azon keresztül
távolabbi országok városaihoz. A tengeri
kikötők esetében pedig már számolt a

Magyarország vasútvonalai 1885-ben – körülbelül ekkorra épült ki Széchenyi és Hollán elképzelése.

korábban drága utazási lehetőségnek
bizonyult, ezért kevesen vehették igénybe.
Baross szemei előtt az olcsóbb, de nagyobb
forgalom elérése lebegett. A személy- és
árufuvarozás díjai szignifikánsan akkor
csökkentek, mikor Baross megalkotta az ún.
zónatarifa rendszerét, amely alapján nem
kilométerenként, hanem szakaszonként
szabta meg a szállítási költségeket. A
vállalkozás
sikeresnek
bizonyult,
különösen a nagyobb távolságok, illetve a
járás- és megyeszékhelyek elérhetősége
területén. A zónatarifa bevezetése a
személyforgalomban mintegy hatszoros
növekedést eredményezett, és Budapest
fejlődésében is jelentős szereppel bírt. Az új
koncepció következtében számottevő
területi
átrendeződés
játszódott
le
Magyarországon, mivel sokak számára
megfizethető áron elérhetővé vált a vasúti
utazás. A személy-, illetve az áruszállítás is
megélénkült intézkedései eredményeként.
Korábbi cikkeimben igyekeztem felhívni a
figyelmet arra, hogy az egyes iparágak
teljesítménye hogyan hatottak az őket
kiszolgáló iparágak fejlődésére, hogyan

A kötöttpályás közlekedési eszközt
az 1870-es évektől kezdve egyre szélesebb
körben alkalmazták Magyarországon,
amely előidézte az életmódhoz kötődő
szolgáltatások megváltozását. A vasúti
forgalom
megjelenése
szorosan
összekapcsolódott a posta, a hírlapterjesztés
és a távírda elterjedésével, ami az
információáramlás
gyorsulását
is
eredményezte. A gazdasági (cukor, búza,
liszt, élelmiszerek) és ipari (erdő-, bánya-,
kohóés
nagyobb
gépgyári)
keskenynyomtávú vonalak értelemszerűen
a legrövidebb úton kapcsolódtak az
országos vasútvonalakra, és tudott az áru, a
termék, a termény eljutni a feldolgozási
helyre, vagy a piacra, vagy a
megrendelőkhöz.
A hálózat bővülése a helyiérdekű
vasutak
kiépülésének
korszakával
folytatódott, az 1880-as évektől, amikortól
a Baross Gábor (1848-1892) képviselte
fejlesztési politika új specializált funkció
megjelenését idézte elő. A későbbi
miniszter a szállítás tarifáinak teljes
megváltoztatását kezdeményezte. A vasút
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húzta az egyik igény és fejlődés a másikat,
a harmadikat. A vasútépítés nemcsak a
termények vagy gyártott ipari termékek
forgalmát tette lehetővé, segítette a
kereskedelem jelentős fejlődése mellett
magát az ipar fejlődését is kiszolgálta.
Emlékeznünk kell, Ganz Ábrahám végig
utazta az európai országokat, mert gyártói
kapacitása lényegesen nagyobb volt,
minthogy csak a magyar vonat és
vasútépítést szolgálja ki kéregöntött
kerekeivel
és
kereszteződésekben
alkalmazott
kopásálló
vasúti
szívcsúcsokkal. A vasúti kocsik és
mozdonyok gyártása mind az acél- és
vasöntés minőségi és mennyiségi fejlődését
vonta maga után, ezzel a megmunkálást
végző gépipar fejlődését is okozta. Például,
hogy ismét a diósgyőri vas- és acélgyárhoz
térjek vissza, a vasútépítés fejlődése az ott
kialakult mozdony és különböző kocsik
gyártásának bevezetését, továbbá az ott
alkalmazott
síngyártás
ugrásszerű
fejlesztését is hozta, okozta. A már
korábban megépült szárnyvonalakon is
hamarosan cserélték a síneket a jobb
minőségű diósgyőrire. Ez visszahatott még
a bányászat különböző ágazataira is. A
minőségi
acélgyártás
miatt
a
szénbányászatnál is számos, minőségi és
gépesítési, szállítási fejlesztéseket hajtottak
végre, hogy osztályozott jobb fűtőértékű
szenet
adjanak.
Az
energiaellátás
mennyiségi és minőségi változáson ment
keresztül,
ezzel
gőzhajtás
mellett
viszonylag rövid időn belül megjelent az
elektromos és a diesel vontatás és
gyárakban a berendezések meghajtása.

Gondoljunk Mechwart András vezette Ganz
Rt. fejlődésére, termékei felfutására. A
Ganz MÁVAG létrejötte és termékeinek
minősége, választéka a magyar gépgyártás
fejlődésének egyik legjobb példája. Újabb
iparágak keletkeztek, fejlődtek (pl.
elektrotechnika). A különböző termékek
megjelenésével a kereskedelmi vasúti
szállítókocsik között megjelennek az
igényeket
speciálisan
kiszolgáló
szállítóeszközök, ami részben a kohászat, és
döntő részben a gépészet fejlődését vonta
maga után. Mivel az ország igényei
viszonylag kis kapacitást kötöttek le, a
gyárak kiléptek a külföldi piacokra,
megjelentek a világ- és országos
kiállításokon, ahol a magyarok –ha csak a
londoni, párizsi, bécsi világkiállításokról
elhozott díjakat nézzük– igen sikeresek
voltak. Az országos iparkiállítások a hazai
felhasználónak adtak bemutatót az ipar
különböző termékei választékából. Egyre
több és színvonalas műszaki előadások
hangzanak el, kialakulnak a hazai és
igényes színvonalú szakmai lapok jelentek
meg. Az orvosok és természetvizsgálók
konferenciái teret adtak a geológiai és
műszaki előadásoknak is, melyek majd csak
a 19. század végén önállósulnak a műszaki
szekciók, de a fejlődést és a bemutatkozást
még a MOTÉV konferenciái tették
lehetővé. És még csak a magyar vasút
kialakításáról volt szó.

Káplánné Juhász Márta km.
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Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
6. rész
aztán igazán. 15 km-t mentünk esőben a
főúton iszonyú forgalomban. Kamion
kamiont ért, oldaltávolságot szinte nem
tartottak, elég félelmetes volt. Egy faluban
vészhelyzet volt, ránk jött a pisilhetnék.
Más esetben nem csinálnánk ilyet, de ott
más lehetőség nem lévén, a buszmegálló
mögött a kerítésen keresztül befütyültünk
egy kertbe. Biztos szép paprika lett náluk
idén.
Aztán kibicajoztunk a felhő alól,
megálltunk egy benzinkútnál ebédelni.
Nagyváradig fergeteges tempót mentünk.

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.

Május 16. Szombat (a 6. nap)
Gyula – Szentjobb
„Szombati kalandozás”
Karesz:

… egy várostábla jutott örömünknek,
amivel elégedettek is voltunk.

Reggel Gyula melletti szállásunkról csak
nagyon későn tudtunk elindulni, mert esett.
No meg Imre bácsi pazar reggelivel lepett
meg bennünket. Sarkadig nyomtuk
egyhuzamban, aztán vásárlás. Utána
monoton
km
dömping
Méhkerék
határállomásig, majd Nagyszalontáig. Az
eső itt ért utol bennünket ismét, de ekkor

Nagyváradtól jöttek a dombok. Biharban
egy templom melletti parkban pihentünk
egy nagyot, már csak 30 km volt hátra.
Megittunk hárman 2 sört, na ettől mindenki
majd elaludt. Aztán jött a nap meglepetése:
3 km macskaköves szakasz. Attól féltem,
hogy eltörik a bicajom. Próbáltunk inkább a
padkán menni, de ott se volt a gödrök miatt
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jobb a helyzet. Megváltást hozott, mikor
balra le kellett kanyarodni Szentjobb felé.
Mikor beértünk oda, a gyerekek figyeltek
bennünket a játszótérről, és az egyik ámulva
mondta: ezek magyarok. Teljesen magyar a
falu. Itt őrizték kb. 400 évig István király
Szent Jobbját. Megálltunk a kocsmánál, ami
a helyi huszár hagyományápoló bandérium
kapitányáé. Itt a kocsmában a tulajdonos
meghagyta az alkalmazottjának, hogy
itasson bennünket amíg neki dolga van és ő
maga meg nem érkezik meg. Pálinka és
sörhegyek okozták, hogy nem tudtuk
megvárni, mert eléggé becsíptünk cirka 2
óra alatt. Sötétedett is. A felszállással az
egész úton gondjaim vannak a hátsó magas
kosár ás a rá szerelt zászló miatt, de ekkor
komoly közelharcot folytattam a bicajjal az
induláskor. Azt csak vasárnap mesélte
Golyó, hogy a cigánytelep után
bátorságpróbaként leálltunk egy irredenta
nótát énekelni.
A megérkezés szándéka is komoly volt, és a
hegyközszentmiklósi termálstrand se volt
messze, szerencsére. Itt kaptunk szobát. De
alvás még szóba se kerülhetett, kapatosan
irány a termálvíz, ami klassz volt, nagy
nyüzsgés volt még. Aztán megvacsiztunk,
miközben megjött a vendéglátónk, Kiss
Pista is. Folytattuk a permanens csúszást
lefelé a lejtőn, amit újabb sörök és Pista által
hozott nagy üveg pálesz okozott.

Még nem tudtam mire gondolhatott a Nap,
mert ma a Mezőséggel párbajozva, lehet,
hogy inkább felesbe kértem volna a
szerpentineket esővel. De előre szaladtam hogy az írással pár nap csúszásba kerültem
- pedig a Mezőség előtt sok fontos dolgot
kell még megjegyezni.
Nagyszalonta és Nagyvárad között nem
sokat beszélgetve egymással, az esőcseppek
begyűjtése közben eszembe jutott, hogy
miért is jó nekem kamionok százaitól
félrehúzódva bőrig ázni? Nem is tudom,
hogy napokkal később, biciklivel hegyeket
mászni rosszabb volt-e? De ez már a
hegyeken
nem
jutott
eszembe.
Remélhetőleg pár nap múlva a válasz is
fejemben lesz, az első megpróbáltatás alatt
született kérdő mondatra.
Nagyvárad, Bihar ország fővárosa, de ha
csak az lenne! Szent László, Ady – de most
csak egy várostábla jutott örömünknek,
amivel elégedettek is voltunk, hisz ez most
nem városnéző program. András ügyesen
kikalauzolt bennünket a városból és
repültünk a jó időben Szentjobb és
Hegyközszentmikós felé. Míg odaértünk, a
Szilágyság É-i emelkedőit látva halkan
abban reménykedtem, hát ezek tán a zalai
dombokon sem tesznek túl!
Szentjobb központját gyorsan megtaláltuk
és kocsmárosné át is adta Kiss István
vendéglátónk üzenetét, aki egyben a helyi
huszár bandérium kapitánya is. – Nem
sokára érkezem, addig itasd a fiúkat! – Nem
volt nehéz dolga a mosolygós szemű
asszonykának. Áfonya és szilvapálinka
csapolt sörrel. Nagy vidámsággal, nagy
ívekkel
indultunk
bicikliinkkel
Hegyközszentmiklósra, a szomszéd faluba,
szálláshelyünkre. A két falu közti emelkedő
tetején megállva, szemünkkel pásztázva a
határt, a táj jobban megbolondította
fejünket, mint a gyümölcspárlatok.
Aztán megérkeztünk a falu határán lévő
strandhoz, mely egy melegvízű forrásra
épült. Nekem az érkezés és a várt pihenés
öröme mellett, ahogy megpillantottam a
strandot, eszembe jutott Csisztapuszta, kb.
1970, ahová nagymama kisvasúttal vitt
bennünket öcsémmel. De ez itt csak egy

Golyó:
Tímár Józsi a.: Csávó tanácsát megfogadva,
a gyulai eső után Sarkadnál, Méhkeréknél
léptük át a ”csíkot”, amire majd visszatérek.
A csodáknak pedig a csík előtt vége
szakadt, zarándoklatunk akaraterejének
növelése céljából. Mert mi másért is
kezdhetett esni az eső? Ha Isten úgy akarja,
hogy célunkat elérjük, akkor esőben csak is
erőgyakorlat lehet a tekerés. Már pedig,
ahogy haladunk előre, nagyon úgy néz ki,
hogy szeretné, ha elérnénk Édesanyjához.
Nagyvárad előtt le kell vennünk
esőköpenyünket, csak a biciklis ing
maradhat, mert a Nap ránk nevetett: Ennyi
elég lesz mára, többit az utakra hagyjuk.
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beugrott stílus kép volt, ami egyáltalán nem
befolyásolt bennünket és nem volt fontos.
Gyors fürdőzés, vacsora és megbeszélés
kapitány úrral a vasárnapi programról, aki
utánunk hozott egy jó liter áfonya pálinkát.
Vidáman bújtunk ágyba, nem is gondolva,
hogy másnap eljön lelki felemelkedésünk
első napja.

Május 17. Vasárnap (a 7. nap)
Szentjobb – Pihenőnap (András és Golyó)
Golyó:
Sietünk, mert 9:45-re a szentjobbi katolikus
templomba kell érnünk, ahol plébános úr
vár bennünket egy rövid bemutatkozásra a
nagy mise előtt, mert utána pedig áldással
bocsátana bennünket utunkra.
(Itt kell megjegyeznem, hogy vasárnap
kényszerpihenőt kell tartanunk eredeti
elképzelésünkkel
ellentétesen
Karcsi
barátunk okán, kinek hétfőn Budapesten
van
halaszthatatlan
megjelenése.
Munkaadója
„Életpálya
díjat”
adományozott részére és pár kollégájának.
Ehhez bányász-erdész meleg szívvel
gratulálunk!)
Plébános úr, ki hozzánk képest fiatal és
bohém, a sekrestyében melegen üdvözölt
bennünket, szülőfaluinkat pontosítva.
A mise előtt még bemutatkoztunk az
egyházi elöljáróságnak is, majd sikerül
lencsevégre kapni a ministránsokat, kik
tízen vannak.
Az emberben pedig kezd körvonalazódni, a
templomba menet az érkezők láttán is, hogy
itt még rend van. Vendéglátónk, István
bevezet bennünket az első padba és
”kezdődik a szent áldozat”.

Kántor ugyan nincs, akinek keresése épp
folyamatban van, de zeng a templom. Mi is,
mind a hárman. A hívek köszöntésével és a
szent
mise
áldozat
felajánlásának
elmondásával minket is külön faluink
szerint megemlítve köszöntenek. Az atya
kéri a Jó Istent, hogy zarándoklatunkra
fordított
energiánk
sokszorosan,
ezerszeresen térüljön meg az Úrban. Kissé
megremeg a lelkem.
Történik a liturgia. Könyörgés, imák, szent
leckék, evangélium, mindenki énekel
kicsiktől a nagyokig, jó szent beszéd a
szeretet nélküli élet hiábavalóságáról.
Úrfelmutatás, Mi atyánk, … zeng a
templom. Eszembe jut gyerekkorom, Gelse,
de magam is. A templomot, az iskolát őrizni
kell! Hirdette a házasulandókat másodszor,
na ilyet is ritkán hallunk már a csíkon belül.
Mise végén atya újra fogad bennünket és az
oltár előtt imádkozunk a Szűz Anyához.
Áldást kapunk az útra, melyet így talán soha
nem éreztem. Majd beszélgetünk újra a
sekrestyében. Fogyásról, értékről, hazáról,
biciklizésről, motorozásról (mert atya
motorozik), őrültségről, liberalizmusról,
keretről, rendről, kocsmáról az ebéd előtt.
Zászló
aláírás,
névjegykártya
és
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Irány
ebédelni!
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Küszöböt
átlépve
aztán
azonnal
szembesülhettünk az Ő relikviáival.
István szabadkozott, hogy még nincs
minden teljesen kész, mert a leves ugyan
megfőtt, de a lábon száradt dámborjúból
készült pörkölt még javítandó. Azonnal
jelentkeztem segédszakácsnak és ahogy a
deszkán darabolni kezdtem a füstölt
csülköt, látván kezem járását, a gombát is
megkaptam. Megkaptam egy vagy ki tudja
mennyi jó pohár pálinkával. Persze ebből
András sem maradt ki, csak Karcsi, mert Ő
készült Debrecenbe biciklivel, hogy
másnap átvegye kiérdemelt elismerését.
Tehát főzőcskéztünk és iszogattunk, mely
során előkerült a hegyközszentmiklósi bor
is. No, ez volt ám a finomság, száraz
muskotályos. Míg pedig a dám elkészült,
megérkezett a család összes tagja. Feleség a
csapszék mögül, ki szemrevalóságával
méltó párja daliás kapitány úrnak.

Elköszönve a sekrestyében az atyafiaktól,
kijőve
a
templomból,
verőfényes
napsütésben a templom falai mellett
lépteink közben szótlanul éreztük, hogy a
tegnapi
csík
átlépés
óta
egyre
erőteljesebben jön felénk a történelem. Ezt
tudjuk fogadni kellő férfias erővel, kiadtam
a jelszót: Menjük a kocsmába, igyunk egy
jó pálinkát!

István barátunk félhangos felkiáltásom
nélkül is tudta, hogy ez helyes irány és fél
napos megismerkedésünk benyomásai
alapján visszaigazolódhatott benne, hogy a
három vándor nem fogja eltéríteni ettől.
Majd a csapszéktől gyorsan a vasárnapi
asztalnál találtuk magunkat, már csak azért
is, mert kapitány uramék háza, kik egyben a
kocsmát is viszik, az ivó mellett található.
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tanulnia, amire András erősen bólogatott.
Aztán sok idő nem telt el, egyre többen
elegyedtek szóba velünk, melyből hamar
kiderült, hogy a falu tud rólunk érkezésünk
óta. Aztán addig súlyosbodtak a szavak,
míg a szomszéd falu polgármestere
feleségével
zászlónkba
burkolózva
elmondja, hogy ők Horthy Istvánnak
állítottak emlékművet.

A 6 éves kis fiúcska, mellé két derék legény
báty, egy nagymama és vidám ráadásnak a
csík másik oldaláról a mindig kedvesen
látott rokon. Tehát együtt voltunk. A fiúk
szeméből sugárzott apjuk határozottsága,
talpraesettsége és az anyukájukból áradó
melegség. A legényekben pedig remélve a
technika
korszellemét
is,
azonnal
megkértem őket, szereljenek nekem WIFI-t
a telefonomhoz. Küldtem is azonnal
szerteszét az élményt, mit addig próbáltam
rögzíteni.
Itt pedig nem viszem tovább a titkot, ami
persze már tán nem is titok, hogy mi is az a
„csík”? Én beleszerettem ebbe az itt hallott,
finom népi iróniával megfogalmazott,
szinte apolitikus fogalom meghatározásba,
mely tán jelként is rásüthető lenne azok
homlokára, kik Párizsban megnyugodva
diktálták, mit is kell aláírni.
Húsleves, melyben rendes tyúk főtt, tele
tésztával. Paradicsommártás a tyúkkal,
zöldséggel. Gombás, dám csülökpörkölt
krumplipürével, friss saláta, ízes bor.
A fiúkkal minden megbeszélve, ami történt
a héten és ami fog történni, a csíkon túli
rokonnal minden helyére rakva a vetéssel,
aztán Karcsit útnak eresztettük, ki csak fél
lábbal vehetett részt az ebéden, mert
megtartóztatva önmagát – okosan – nem
ivott áldomást az igazságokra. Mert persze
ebből egyre több ki lett mondva. András és
én pedig uralva magunkat, „János
áldásokat”
követve
próbáltunk
a
vendéglátás szorításából távozni, mert
kicsit
dagonyázni
kívántunk
a
hegyközszentmiklósi termálvízben.
Biciklire szálltunk és irány a fürdő. A két
falu közt pedig újra kerekeink alá ért a
domb, melyről már indult gondolat, most
pedig nóta. Leszállva és átölelve egymást:
Sej, Nagyabonyban csak két torony
látszik…
Széles
mosollyal
érkezvén
fürdőszállásunkra, kis készülődéssel hamar
a meleg vízben lazítottuk izmainkat. Ebédes
alapozásunk után peregtek a szavak egymás
felé, még azt is kitaláltam a természetbe
egyre jobban beolvadva, hogy kicsi
lányomnak
erdőmérnöknek
kellene

Parázslottak az érzések, tán már lángba is
kezdett kapni, mikor Istvánunk újra
köztünk, mert hozta az ebéd maradékot
vacsorára,
nehogy
energia
nélkül
maradjanak az izmok. Ő tudta, mi áll még
előttünk. A fél vödör dám úgy csúszott
lefelé, mint ha 3 napja nem ettünk volna
semmit.
Le kell feküdni, nyilallt mindkettőnkbe a
gondolat, mert holnaptól a Szilágyság vélt
dombocskái
várnak
bennünket.
Lepihentünk, pontosan nem emlékezve a
részletekre, de reggel kialudva, erőt érezve
indultunk tovább.
Szentjobb – Debrecen (Karesz)
Karesz:
Vasárnap reggel nem valami fitten
ébredtünk. Némi fürdőzés még belefért, de
bicajjal átmentünk Szentjobbra misére. A
mise előtt bemutattak minket a plébános
úrnak is, aki fiatal még, most vett motort és
most csinálja a jogsit hozzá. A misén külön
köszöntött minket, utána pedig egy szép
áldást is mondott és jót beszélgettünk vele.
Veszprémben tanult a szemináriumban.
Mesélte, hogy pár éve fenn volt Pesten a
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Bazilikában, mondta, hogy ő a szentjobbi
plébános és szeretné megnézni a Szent
Jobbot. Csak akkor engedték be, amikor
megvette a belépőjegyet. Aztán plusz 500
Ft, hogy ki is világítsák - ez nagyon jellemzi
a mai magyar helyzetet. A mise után
Pistáéknál ebédeltünk. Golyó elemében
volt, én majd elaludtam. Finom volt nagyon
az ebéd.
„Szétvált a csapatunk”
Szentjobbról nekem vissza kellett jönnöm
Magyarországra,
mert
hétfőn
egy
ünnepségre voltam hivatalos Pestre. Ezért
én a finom ebéd után álmosan, bicajjal
elindultam
Debrecenbe.
Kegyetlen
ellenszélben vánszorogtam. Mire elértem a
magyar határt, alig álltam a lábamon. Elég
dombos is volt, de a fő nehézséget a szembe
szél jelentette. Debrecenben könnyen
megtaláltam a szállásom.

Jó szerencsét!
Andris, Karesz, Golyóka
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk

Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft
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OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

2021. évi tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

Egyesület számlaszámai: OTP Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank: 10200830-32310119-00000000).

Az ezévi esedékes tagdíjakat is már be lehet
fizetni. Fizetési határidő: 2021. március 31.

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját.

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni. Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati

1% felajánlása
Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az
idén is válasszák adó felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.
Adószámunk: 19815912-2-41

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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